
TRÍATLON DE MENORES 2017 - CEDEIRA 
 

REGULAMENTO 
 

Organiza:  
Club Natación Cedeira Muebles García 
Persoa de Contacto: Xan Suárez 
Tlf. 652 214 833 
Federación Galega de Tríatlon 
 
Patrocina: 
FEGATRI 
 
Colaboran: 
Concello de Cedeira 
Muebles García 
Club Ciclista Punta Candieira 
Cruz Roja 
Policía Local 
Protección Civil 
Secretaría Xeral para o Deporte 
 
Datas e horarios das carreiras: 
Sábado 22 de xullo de 2017 

 
 

CATEGORÍA NATACIÓN BICICLETA CARREIRA HORA* 
PREBENXAMIN (09-10) 50 m (1v) 1 km (1v) 250 m (1v) 15:15 

BENXAMÍN FEMININO (07-08) 100 m (1v) 2.2 km (1v) 500 m (1v) 15:30 

BENXAMÍN MASCULINO (07-08) 100 m (1v) 2.2 km (1v) 500 m (1v) 15:45 

ALEVÍN (05-06) 200 m (1v) 4.2 km (2v) 1000 m (2v) 16:10 

INFANTIL (03-04) 400 m (1v) 8.2 km (4v) 1500 m (2v) 16:45 

CADETE (00-01-02) 750 m (1v) 10 km (4v) 2500 m (2v) 17:35 

 

Inscricións: 
Gratuíta  
Prazo: ata o martes 18 de xullo. 
 
Forma de inscrición: 

A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org, no 

apartado  Regulamentos/Inscricións. 

 

Federados: 
CLUBS.- Accederán a través do apartado competicións, picando na pestana Regulamentos/Inscricións e 
accedendo  á carreira de referencia.  Unha vez que se accede á carreira picarase na ligazón INSCRICIÓN, 
e introducirase o código do club (o código a utilizar é o mesmo que o do programa de licenzas)  
DEPORTISTAS INDIVIDUAIS.- Deberán introducir o seu número de licenza e a data de nacemento. 
 
 Licencias 1 día:  
Unha vez no apartado COMPETICIÓNS picarase en REGULAMENTOS/INSCRICIÓNS  para acceder á 
carreira. Dentro da Carreira picarase na ligazón  INSCRICIÓN e introduciranse os datos.  
O Pagamento realizarase a través de TPV con tarxeta bancaria. 
Custe licenza de 1 día de  menores 6€  

tel:652%20214%20833
http://www.fegatri.org/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
http://fegatri.org/probas-regulamento/


Baixas: 
As baixas deberán ser comunicadas á Federación Galega de Tríatlon a través do correo electrónico 
fegatri@hotmail.com, antes do remate do prazo de inscrición. As baixas non comunicadas en prazo 
serán penalizadas segundo acordos asemblearios 

 
Saída, transición e meta: 
Praia da Magdalena. 
 
Recollida de dorsais: 
Na carpa de organización nas inmediacións da transición dende 45´ antes do comezo da proba ata 10´ 
antes de cada saída.  
 
Premios: 

 Medallas para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría. (excepto prebenxamín que 
levarán todos medallas de participación) 
 
Todos os que rematen a proba recibirán un agasallo conmemorativo. 
"Art.8.6 Regulamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista ou club que non estea presente na 
chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar nas 
seguintes probas ata o seu abono" 
 
 
Normas de competición 
A carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento Oficial de Competición das 
Federacións Galega e Española de Tríatlon. 
 

Ver Regulamento de Competición FETRI 2017      Ver normativas FETRI       Ver Regulamentos FEGATRI 
 

 
 
 
 

 

mailto:fegatri@hotmail.com
http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/12/Circular.2.17.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones.pdf
http://triatlon.org/triweb/index.php/fetri/2017-circulares/
http://fegatri.org/federacion/estatutos/regulamentos/








 


